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 مادونا تغني من أجل مساعدة هاييتي
كارال مع إحدى العامالت في الصليب األحمر وطفلة من هاييتي

عادل إمام

اجلهاز اجلديد يعلق في رقبة الكلب

مجموعة من  جنوم هوليوود أثناء تلقي التبرعات عبر الهاتف

چنيفر هدسون تصرخ غناء

 على نغمات موسيقية حزينة وتحت شعار »األمل من أجل هاييتي اآلن«

نجوم العالم يشاركون في حفل خيري لجمع تبرعات 
عبر اإلنترنت والهواتف من أجل الجزيرة المنكوبة

كاتب السيناريو أكد أن فيلمه ال يحث على التطبيع وعادل إمام ينفي اآلراء المغلوطة التي ثارت حول الفيلم

»فرقة ناجي عطا اهلل« يثير جداًل قبل تصويره
أقذر فنادق أميركا

مزارع أميركي 
يقتل 51 بقرة.. 

وينتحر

! twitter الكالب تستخدم

االنتشار الكبير ملواقع التواصل 
االجتماعي، واآلخر هو حب الناس 
حليواناتهم األليفة«. ويبلغ سعر 
اجلهاز اجلديد، الذي تنوي الشركة 
طرحه في غضون ش����هور، كما 
ستعرضه في أحد أهم معارض 
التكنولوجيا في نيويورك الشهر 
املقبل، وتتوقع اقباال كبيرا عليه، 

نحو 30 دوالرا.

أالحقه.. أمر مؤلم«.
أما إذا غط الكلب في النوم، فإن 
صفحته على twitter، سيظهر فيها 
حتديث يقول »أحيانا أشعر أن 
حافري ملتصق دائما بزر الغفوة 
عل����ى املنبه«. وتقول س����وزان 
روسو، مديرة التسويق في شركة 
»ماتل«، إن اجلهاز اجلديد »يعتمد 
في تسويقه على عاملني، أولهما 

نيويورك � سي.إن.إن: بعد أن 
اجتاحت حمى املواقع االجتماعية 
العالم، واجتذبت ماليني البشر، 
التي  ال����كالب،  أصبح اآلن دور 
صار بإمكانها اس����تخدام موقع 

.twitter
ففي أول جهاز من نوعه، أعلنت 
شركة »ماتل« عن إطالق منتج 
يدعى Puppy Tweets ميكن للكالب 
استخدامه، لتحديث صفحاتهم 

على املوقع االجتماعي الشهير.
واجله����از اجلدي����د عب����ارة 
عن قطعة بالس����تيكية حتوي 
مجس����ات للحرك����ة والصوت، 
وميكن تعليقها في رقبة الكلب، 
وميكن وصلها مبستقبل USB إلى 
جهاز الكمبيوتر، ليتم بعد ذلك 
 twitter إنشاء حساب للكلب على
الذي يقوم بتحديث صفحته عبر 

اجلهاز.
ومت تخزين عدد من التحديثات 
اجلاهزة على املنتج اجلديد، فإذا 
كان الكلب يعدو في املنزل ويالحق 
ذيله، فإن التحديث الذي سيظهر 
على صفحته سيقول »لقد متكنت 
أخيرا من عض ذيلي الذي كنت 

سماعة عمالقة 
في 2011

عارض أزياء يرتدي سماعة 
جديدة عمالقة صممها »والتر ڤان 
بيرندوك« في مجموعته ألزياء 
شتاء 2011 بباريس.      )أ.پ(

غوغل يثير خالفًا 
بين أميركا والصين

أحد أعضاء هيئة الرقابة في الصني يركب كاميرا للمراقبة 
داخل إنترنت كافي���ه في الصني، وذلك في إطار اخلالف الذي 
نشب بني الصني وغوغل حول مراقبة اإلنترنت والذي انحازت 
فيه الواليات املتحدة جلانب ش���ركة غوغل ودعت الصني الى 
تخفيف قبضتها الرقابية عل���ى اإلنترنت، ما رفضته الصني 
بلهجة حاسمة.            )أ.پ(

نيوتن � يو.بي.آي: أعلن موقع 
إلكتروني عن أسماء الفنادق العشر 
األكثر اتساخا في الواليات املتحدة، 
وجاء فندق »هيريتاج مارينا« في 
والية سان فرانسيسكو األميركية 
في الصدارة. ونشر موقع »تريب 
أدفايزر« املتخصص في حتضير 
الرحالت مالحظة كتبها أحد رواد 
فندق »هيريتاج مارينا« ومفادها بأن 
»هذا الفندق هو أشبه بفيلم رعب 
رهيب الس����رير كابوس ورائحته 
تشبه البول وعليه نقاط غريبة«. 
وقال املوقع الذي أعد الئحته بناء 
على مالحظ����ات الزبائن ان فندق 
سان فرانسيسكو اختير األوسخ 
مرات عديدة وتاله فندق »ديز إن/ 
سيكس فالغس« في ميسوري ثم 
»سوبر 8 بيتش/ آت زي أوشن« 
في فيرجينيا و»كواليتي إن أوف 

سترودسبيرغ« في بنسلفانيا.
املراك����ز األخرى على  واحتل 
التوالي كل م����ن: »نيويورك إن« 
بنيويورك و»ذي باريزيان أوتيل إند 
سويتس« في ميامي بيتش بفلوريدا 
و»كابيس����ترانو سيسايد إن« في 
كابيس����ترانو بيتش بكاليفورنيا 
و»ديزرت لودج« في بالم سبرينغر 
بكاليفورنيا و»كونتيننتال أوشان 
فرونت أوتيل« في ميامي بيتش 

بفلوريدا.

نيويورك � يو.بي.آي: حتقق 
شرطة والية نيويورك األميركية 
في مالبسات انتحار مزارع عمد 
إلى قتل 51 بقرة في قطيعه قبل 

أن يطلق النار على نفسه.
وذكرت محطة »دبليو آر جي 
بي« األميركية ان الشرطة ردت 
على اتصال طوارئ وتوجهت 
إلى مزرعة ف���ي كوبايك لتجد 
دين بيرسون )59 سنة( ميت���ا 
بسبب إطالق النار على نفس���ه 
داخل حظي���رة لألبقار داخل 

العقار.
وقالت الشرطة ان بيرسون 
قتل 51 بقرة في احلظيرة قبل 
أن ينتحر. وت���ردد ان الرجل 
كان يائسا من بعض املشاكل 
الش���خصية لكن ل���م تتوافر 
معلومات كثيرة لدى الشرطة 
التي أطلقت حتقيقا في احلادث. 
وسيتم تشريح جثة الرجل في 

مركز ألباني الطبي.

محمد إمام ملشاركته بطولة الفيلم، وشدد على انه ليست هناك أي 
ترشيحات لألدوار األخرى حتى اآلن.

وأك���د ان فيلمه ليس مليئا بالش���خصيات اليهودية كما تردد، 
أو يحث على التطبيع، مش���ددا على الس���رية التي يفرضها على 

السيناريو.

القاهرة � العربية: ثار جدل كبير في اآلونة األخيرة بشأن فيلم 
عادل إمام اجلديد »فرقة ناجي عطا اهلل«، ووجهت اتهامات للفيلم بأنه 

يحث على التطبيع مع إسرائيل، ويدعو إلى حصار أنفاق غزة.
وزعم البعض أن الفيلم سيضم له الفائزين في برنامج »أكادميية 
الزعيم« الذي س���يقدمه إمام لقناة خاصة، وأن العمل يواجه أزمة 
إنتاج كبيرة أجلت تصويره مرات عدة بانتقاله من شركة جودنيوز 
إلى الش���ركة العربية، وكذلك محاولة املنتج كامل أبو علي البحث 

عن ممولني خليجيني.
من جهته، نفى إمام الكثير من اآلراء املغلوطة التي ثارت حول 
أزمة فيلمه اجلديد »ناجي عطا اهلل« وأكد انه تفهم اعتذار املخرج 
وائل إحس���ان عن الفيلم ألنه ليس من املعقول ان يترك فيلما عمل 

عليه لشهور طويلة مع تامر حسني من أجل عمل آخر.
وأكد إمام ان ه���ذا الفيلم لم يكن ضمن خطة برنامج »أكادميية 
الزعيم« وليس صحيحا ان الفائزين في البرنامج من راغبي الشهرة 
سيكونون جنوما في هذا الفيلم، ألن هناك فيلما آخر سيكتب خصيصا 

لهذه املسابقة وسيكون من انتاج القناة املنتجة للبرنامج.
وش���دد الزعيم على انه من غير املعقول بعد كل هذا التاريخ ان 
»أثير جدال بشأن ما أعلنته من خالل هذا البرنامج الذي أعول عليه 
كثيرا في اكتش���اف العديد من النجوم اجلدد وبش���كل محايد، وال 
ميكن ان يكون برنامجا من أجل التربح املادي على حساب راغبي 

الشهرة ألني مسؤول عن تنفيذ ما وعدت به«.
إلى ذلك، أكد السيناريست يوسف معاطي ان فيلم »ناجي عطا اهلل« 
كان بالفعل لدى شركة جود نيوز في البداية وانتقل اآلن الى الشركة 

العربية وهي تضم منتجني مصريني وسعوديني وأردنيني.
ونفى املؤلف ان يكون عادل إمام اختار يسرا وابنه الفنان الشاب 

نيويورك � رويترز: على نغمات موسيقية حزينة، 
ناشد عشرات من جنوم السينما والتلفزيون العالم 
التبرع لضحايا زلزال هاييتي خالل برنامج تلفزيوني 
خيري قدمه النجم السينمائي األميركي جورج كلوني 

ومغني الراب املولود في هاييتي ويسليف جان.
وعرض البرنامج الذي استمر ملدة ساعتني باسم 
»األمل من أجل هاييتي اآلن: حفل خيري عاملي ملساعدة 
جهود اإلنقاذ من الزلزال« في شتى أنحاء العالم اول 
من أمس على شاش����ات التلفزيون وعلى االنترنت 
وعبر الهواتف احملمولة وش����ارك فيه أكثر من مائة 
شخصية شهيرة، حيث قدموا عروضا من نيويورك 

ولوس اجنيليس ولندن.
وافتتح����ت البرنامج املغنية أليش����ا كيز باحدى 
أغنياتها قبل أن يوجه كلوني أحد أبرز منظمي البرنامج 
اخليري كلمته. وقال كلوني »شعب هاييتي بحاجة 
ملساعدتنا. إنهم بحاجة ألن يعلموا أنهم ليسوا وحدهم. 

إنهم بحاجة إلى أن يدركوا أننا مهمتون بهم«.
وتتضمن البرنامج الذي كان يهدف إلى جمع أكبر 
حش����د جماهيري على االطالق مشاركات موسيقية 

وروايات عن اخلسارة أو النجاة من كوارث وممثلني 
قدموا تبرعات عبر الهاتف، في حني أذاع أيضا لقطات 

ومقابالت صادمة مع سكان هاييتي.
ومن لندن أهدى مغني الراب األميركي جاي زي 

أغنية قدمها مع بونو مغني فريق يوتو الغنائي.
وقبله غنت املغنية األميركية بيونسيه أغنيتها 

»هالو«مع عزف لكريس مارتن على البيانو.
ومن بني املغنيني اآلخرين الذين شاركوا في البرنامج 
اخليري مادونا وماري جيه بلبيدغ وتيلور سويفت 

وشاكيرا وستينغ وجنيڤر هدسون.
واملمثلون بينهم ليون����اردو دي كابريو ودينزل 
واشنطن ونيكول كيدمان وجوليا روبرتس وچنيفر 
انستون وآدم ساندلر وروبرت دي نيرو وتوم هانكي. 
وستقسم عائدت البرنامج اخليري بني منظمات االغاثة 
وبينها صندوق كلينت����ون � بوش من أجل هاييتي 
الذي أطلقه الرئيسان السابقان بيل كلينتون وجورج 
ب����وش وبرنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة 
والصليب األحم����ر وصندوق األمم املتحدة للطفولة 

)يونيسيف(.

)أ.پ ـ أ.ف.پ ـ رويترز(جورج كلوني منظم احلفل وخلفه شعار احلملة

كارال بروني تستقبل
 أطفال هاييتي في المطار

باريس � كونا: وص���ل 33 طفال هاييتيا 
الى باريس امس، وكانت كارال بروني زوجة 
الرئيس الفرنسي ساركوزي في استقبالهم 
وتعاملت معهم بحنو بالغ، وهؤالء االطفال 
تبنتهم اس���ر فرنس���ية اثر فقدان عائالتهم 
جراء الزلزال املدمر. وقال مسؤول ان االطفال 
س���ينضمون الى اسرهم اجلديدة بعد امتام 
الفحص الطبي واالجراءات االدارية اخلاصة 
بالتبني، مش���يرا ال���ى ان االطفال يحملون 
جوازات سفر بأسمائهم االصلية مع اوراق 
التبني لالسر الفرنسية اجلديدة وذلك لكي 

يعرفوا في املستقبل بلدهم االصلي.

صحتك

أمراض الرئة تؤثر على أداء القلب

.. والمكمالت الغذائية تؤثر على الذاكرة

نيويورك � أ.ش.أ: حذرت دراسة طبية حديثة من أن 
أمراض الرئة والتهابات الشعب الرئوية تؤثر سلبا على 
كفاءة وأداء القلب خاصة االلتهابات املزمنة حيث تؤثر 
سلبا على قدرة القلب على ضخ الدم بصورة طبيعية.

وي���رى األطباء أن العديد من حاالت هبوط القلب قد 
ينج���م عنها التأثر بعدد من أم���راض الرئة والتهاباتها 
املزمنة وهو ما يلقي مزيدا من الضوء على ضرورة عدم 

اهمال هذه االلتهابات حتى وان كانت بسيطة.
وأكد األطباء أن االتهابات الرئوية املزمنة واحلادة تعد 
رابع األسباب وراء الوفاة املبكرة في الواليات املتحدة.

نيويورك � أ.ش.أ: حذر املس���ؤولون عن الصحة في 
الواليات املتحدة األميركية من استخدام املكمالت الغذائية 
في صورة »بودر« أو عقاقير حيث أنها تؤثر على الذاكرة 
وذلك بعد أن اكتش���ف أن 20% من الشباب يستهلكونها 

و10% يستهلكونها مدى احلياة.
وأوضح األطباء أن كل شيء غير طبيعي يؤثر على 

صحة اإلنسان خاصة الشعر والشعور باإلرهاق.

بورت أو برينس � أ.ش.أ: انتش���لت فرق اإلنقاذ في 
هاييتي رجال حيا من حتت أنقاض أحد املباني املنهارة، 
وذلك عقب مرور نحو عشرة أيام على الزلزال املدمر الذي 
ضرب البالد وبلغت شدته س���بع درجات على مقياس 

ريختر.
وذكرت شبكة »س���ي إن إن« األميركية امس أن هذه 
الفرق متكنت من إنقاذ الرجل البالغ من العمر )22 عاما( 

بالقرب من القصر الرئاسي الذي تدمر جراء الزلزال.
وكانت األمم املتحدة قد قالت في وقت سابق إن عدد 
األشخاص الذين مت انتشالهم أحياء من حتت أنقاض املباني 

املنهارة في هاييتي جراء الزلزال، بلغ 121 شخصا.
وتسبب الزلزال في انهيار العديد من املباني في العاصمة 
»بورت أو برينس« ومن بينها القصر الرئاسي ومبنى 

البرملان ومبنى بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم.

انتشال رجل حي من تحت أنقاض مبنى في هاييتي


